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ANSTÄLLNINGSHISTORIK 

• 2011-pågående: Professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms 

universitet. Studierektor för institutionens två forskarutbildningsämnen (2011–2014). 

Ställföreträdande prefekt (2014–2017). 

• 2018–2019: Utsedd av Regeringen genom Utbildningsdepartementet till särskild utredare 

(Dir. 2018:38) för att kartlägga behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i 

modersmål och studiehandledningen på modersmål i grundskolan och motsvarande 

skolformer. Uppdraget med tillhörande anställning på 75% pågick mellan 9 maj 2018 och 

30 april 2019.  

• 2003–2016 (deltid): Lektor vid Polishögskolan i Stockholm.  

• 2008: Research Fellow vid Northeastern University, Boston, USA. 

• 2005–2010: Forskare och lärare vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.  

• 2002–2005: Forskningsledare vid Södertörns högskola från maj 2002 till augusti 2004. 

Därefter som biträdande lektor mellan september 2004 och mars 2005.  

• 2001–2002: Forskare vid Tema Etnicitet, Campus Norrköping, Linköpings universitet. 

• 1999–2001: Anställd vid Växjö universitet, Centrum för kulturforskning mellan 1999 och 

2001 som doktorand.  

• 1997–1999: Doktorand i sociologi vid Umeå universitet.  

• 1994–1995: Modersmålslärare i bosniska samt studiehandledare för nyanlända flyktingbarn 

i Aneby kommun. 

 

UTBILDNING OCH BEFORDRAN TILL AKADEMISKA POSITIONER   

2011 Befordrad till professor i barn- och ungdomsvetenskap vid SU 

2006  Befordrad till docent i sociologi vid SU 
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2001 Filosofie doktor i sociologi, Växjö universitet  

1996–1997 Studier på magisternivå i Cultural Studies, Växjö universitet 

1996 Filosofie kandidat i statsvetenskap, Växjö universitet 

1989–1992 Studier i statsvetenskap och sociologi vid universitetet i Sarajevo 

2015        Genomgått ledarskapsprogram vid Stockholms universitet 

2009 Genomgått högskolepedagogisk utbildning vid SU 

 

SPRÅKKUNSKAPER 

Flytande i tal och skrift i svenska, engelska och bosniska/serbiska/kroatiska 
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VETENSKAPLIGA MERITER 

För närvarande eller har varit vetenskaplig ledare för följande externt finansierade 

forskningsprojekt: 

• 2017–2023: Projektledare för forskningsprojektet ”Barn- och ungdomars uppväxtvillkor”.  

Projektet finansieras genom anslag från Gålöstiftelsen (10 miljoner SEK). 

• 2017–2020: Projektledare för forskningsprojektet “Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer 

för inkludering och skolframgång”. Projektet finansieras genom anslag från 

Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén (7,5 miljoner SEK). 

• 2018–2019: En av projektledarna för det internationella forskningsprojektet “Citizenship 

education and language acquisition”, tillsammans med forskare från Tyskland, Italien och 

Danmark. Projektet finansieras genom anslag från Erasmus + (240 000 EUR). 

• 2011–2014: Projektledare för forskningsprojektet ”Nyanlända elever och lärande”. 

Projektet finansierades genom anslag från Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga 

kommittén (6 miljoner SEK). 

• 2011–2014: Projektledare för forskningsprojektet “Konkurrens, symboliskt kapital och 

föräldrarnas positionering som definierande principer av social organisering av lokala 

skolmarknader”. Projektet finansierades genom anslag från Vetenskapsrådet, HumSam (2,2 

miljoner SEK). 

• 2007–2009: Projektledare för forskningsprojektet “Valfrihet, segregation och integration i 

Stockholm och Göteborg”. Projektet finansierades genom anslag från Vetenskapsrådet, 

Utbildningsvetenskapliga kommittén (4,3 miljoner SEK). 

• 2005–2008: Projektledare för forskningsprojektet ”De mångkulturella innerstadsskolorna”. 

Projektet finansierades genom anslag från Kompetensfonden i Stockholms stad (1,5 

miljoner SEK). 

• 2004–2008: Mellan september 2004 och december 2008 innehade jag forskarassistenttjänst 

inrättad med medel från Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet. Anslaget 

var på 2,9 miljoner SEK.  

• 2003–2005: Projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet ”Insatsledare som 

studieguider” med anslag från Utbildningsdepartementets Rekryteringsdelegation (ca 

900 000 SEK). 

• 2002–2005: Projektledare för utvärderingen av och forskningen om Storstadssatsningen i 

Stockholms kommun. Budgeten för uppdraget som kom från staten och Stockholms 

kommun var på ca 10 miljoner SEK.  

 

Därutöver har jag erhållit medel från rektor för SU om cirka 240 000 kronor för att mellan 2016 

och 2019 utveckla samarbete med University of Illinois at Urbana-Champaign. I samtliga 

forskningsprojekt har jag varit huvudsaklig initiativtagare, den som har bjudit in och rekryterat 

såväl seniora forskare som doktorander att medverka, skrivit ansökan, ansvarat både 

vetenskapligt och administrativt (budget, bemanning) för genomförandet, själv deltagit i 

forskningen och publiceringar samt ansvarat för avrapporteringen. Jag beräknar att ungefär 50 

personer har varit sysselsatta i alla dessa projekt och att den sammanlagda forskningsbudget jag 

har förvaltat (inklusive en rad mindre anslag från universitet och högskolor, STINT, kommuner, 
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Europeiska Flyktingfonden, Skolverket, Integrationsverket mm. som jag inte redovisar här) 

ligger på ca 50 miljoner kronor.   

 

Deltagande i externt finansierade forskningsprojekt 

• 2018–2021: Deltagande i forskningsprojektet ”Nyanlända elever i gymnasieskolan”, lett av 

Päivi Juvonen från Linnéuniversitetet i Växjö. Projektet finansieras genom anslag från 

Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. Jag har ca 10% anslag från 

projektet under fyra år. 

• 2015–2018: Deltagande i forskningsprojektet ”Ekologiskt och socialt hållbart 

stadsbyggande” lett av forskare från KTH och Konstfacket. Projektet finansieras av 

Vinnova. Jag har haft 20% av anslaget under fyra år. 

• 1997–2000: Deltagande i forskningsprojektet ”Partnerskap för multietnisk integration” 

finansierat av Regeringen. Anslaget finansierade min doktorandtjänst.  

• 1997: Deltagande i forskningsprojektet ”Bosniska flyktingar i Norden”, finansierat av 

Nordiska Ministerrådet och administrerat av Umeå universitet. Anslaget finansierade en del 

av min doktorandtjänst. 

 

ÖVRIGA VETENSKAPLIGA OCH ADMINISTRATIVA MERITER 

➢ Regeringens särskilda utredare under 2018–2019, med ansvar att kartlägga och analysera 

modersmålsämnets och studiehandledningens ställning i grundskolans och motsvarande 

skolformer. Uppdraget är också att föreslå lagändringar. Betänkande ”För flerspråkighet, 

kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning” 

(SOU 2019:18) överlämnades till utbildningsministern den 3 maj 2019.  

➢ Stf. Prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 

mellan 2014 och 2017, med särskilt ansvar att utveckla forskarutbildningen. I UKÄ:s 

senaste utvärdering (Reg.nr 018-06-19 411-00367-16) har utbildningen fått bedömningen 

Hög kvalitet. Jag har skrivit självvärderingen.  

➢ Studierektor för utbildning på forskarnivå för institutionens två forskarutbildningsämnen, 

mellan 2011 och 2014. 

➢ Ordförande i institutionens Etikgrupp sedan 2014, med ansvar att utifrån lagstiftningen och 

god forskningssed granska alla forskningsprojekt som bedrivs vid institutionen, innan de 

påbörjats.  

➢ Opponent på sju doktorsavhandlingar, varav tre i Sverige, en i Norge, en i Kanada, en på 

Island och en i Danmark. Medlem av ett tiotal betygsnämnder i Sverige. 

➢ Sakkunnig på tjänstetillsättningar (lektorer och professorer) samt docenturansökningar vid 

ett tiotal tillfällen i Sverige (Göteborg, Uppsala, Örebro, Södertörns högskola) och Danmark 

(Aarhus University).  

➢ Ordförande i MUCF:s (tidigare Ungdomsstyrelsen) bedömargrupp för granskning av 

ansökningar om anslag till forskning om civilsamhället (2016–2019). Åren 2014–2015 

medverkade jag i bedömargruppen som ledamot.  

➢ Ordförande i internationell expertgrupp för granskning av forskarutbildningar i pedagogik 

vid universiteten i Zagreb, Rijeka och Osijek i Kroatien (2017), samt forskarutbildningar i 
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pedagogik vid universiteten i Zagreb, Rijeka, Zadar och Pula i Kroatien (2019) utsedd av 

den kroatiska regeringen. 

➢ Utsedd av regeringen till medlem av Skolforskningsinstitutets Vetenskapliga råd (2018–

2019), med ansvar att på förslag från beredningsgruppen fatta beslut om forskningsanslag. 

➢ Medlem av internationell expertgrupp för granskning av Fakulteten för Humaniora och 

Samhällsvetenskap, vid Universitetet i Rijeka (2015), utsedd av den kroatiska regeringen. 

➢ Medlem av NordForsks bedömargrupp gällande ansökningar till Joint Nordic-UK 

Migration and Integration Research Projects (2019).  
➢ Medlem av Utbildningsvetenskapliga kommitténs bedömargrupp för granskning av 

ansökningar under två år (2015–2016). Därutöver medverkan i bedömargrupper om 

internationell postdoc på UVK, samt i VR:s referensgrupp som har berett regeringens 

särskilda satsning på forskning om migration och integration under 2017–2018. Har vidare 

varit bedömare på ansökningar inlämnade till FORMAS, Riksbankens Jubileumsfond, 

Östersjöstiftelse och European Science Foundation.  

➢ Kommissionär i Kommissionen för en hållbar social utveckling i Malmö, ansvarig för barn 

och ungdomsfrågor, mellan 2011 och 2013. Kommissionens uppdrag var att på basis av 

vetenskapliga underlag föreslå åtgärder till kommunstyrelsen för att minska sociala och 

skolskillnader samt hälsogapet mellan olika grupper och bostadsområden i Malmö. 

➢ Kommissionär i Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm mellan 2016 och 2017, 

ansvarig för att ta fram vetenskapliga underlag och föreslå åtgärder för att minska 

skolsegregation och betygsgapet mellan olika områden, skolor och befolkningsgrupper.  

➢ Expert för The European Trade Union Committee for Education (ETUCE) under 2018–

2019 med uppdrag att undersöka hur nyanlända elever tas emot i skolor i Spanien, Belgien 

och Serbien och föreslå åtgärder för att effektivisera integrationen av dessa elever i samtliga 

medlemsländer.  

➢ Anlitad som expert och rådgivare åt ett antal internationella organisationer i 

utbildningsfrågor: European Commission, DG Education and Culture om hur skolreformer 

har påverkat likvärdigheten i den svenska skolan samt om nyanlända elevers lärande villkor; 

OECD (om Pisa rapporter och om valfriheten i skolan);  British Council och Migration 

Policy Group om integration i skolan; SIRIUS network (arbetar med utbildningsfrågor); 

OSCE (Europeiska organisationen för samarbete och säkerhet och deras missioner i 

Bosnien och Tadjikistan) om frågor relaterade till skolans roll i att förebygga radikalisering 

bland ungdomar; ActNow (NGO med säte i Wien som arbetar för flyktingbarnens 

rättigheter i skolan); Education International (en sammanslutning av lärarfacken från hela 

världen), mm.  

➢ Därutöver anlitad som expert, utvärderare, medlem i referensgrupper och rådgivare av en 

rad svenska institutionella aktörer: regeringen, kommuner, lärarfacken, kommunförbund, 

landsting, statliga myndigheter (Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten) mm. 

➢ Ledamot av Skolinspektionens vetenskapliga råd samt anlitad som expert i en rad 

granskningar om bland annat nyanlända elever och ungdomar och demokrati. 

➢ Utnämnd av regeringen till styrelseledamot i Ungdomsstyrelsen mellan juli 2006 och 

december 2012. Sedermera omvandlades uppdraget till ledamot i Ungdomsstyrelsens 

insynsråd.  



Nihad Bunar (700703–7695), September 2019 

6 

 

➢ Ledamot av Svenska Sociologiförbundets styrelse och suppleant i Nordiska 

Sociologiförbundets styrelse mellan 2002 och 2005. Ledamot av IMER (Internationell 

migration och etniska relationer) förbundets styrelse mellan 2002 och 2005. 

➢ Medlem av redaktionen för följande tidskrifter: Sociologisk Forskning (2001–2002); 

Invandrare och Minoriteter (2004 och 2012); Journal of School Choice; British Journal of 

Educational Research; Migration and Ethnic Issues (Migracijske i etnicke teme, Croatian 

journal). Engagemanget i samtliga internationella tidskrifter är pågående. Anlitad som 

referee-bedömare åt följande tidskrifter (ibland flera gånger av samma tidskrift): Urban 

Studies, Urban Education, Scandinavian Journal of Educational Research, Ethnography, 

Scandinavian Journal of Criminology, Education Inquiry, Journal of Education Policy, 

Journal of International Migration and Integration, Sociologisk forskning, Educare, Race, 

Ethnicity and Education, Journal of School Choice, Sociology of Education, 

Socialvetenskaplig tidskrift, Athens Journal of Education, American Educational Research 

Journal, European Journal of  Criminal Policy and Research. 
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PEDAGOGISKA MERITER 

 

Högskolan i Växjö/Växjö universitet mellan maj 1996 och december 2002 

➢ Ansvaret för och undervisning på en 7,5hp kurs om ”Etnicitet, Multikulturalism och 

Cultural Studies” på magisterprogrammet i Cultural Studies. Jag utvecklade, 

administrerade, genomförde och examinerade kursen. Undervisningsformen var upplagd 

kring diskussioner om den lästa litteraturen. Examinationen bestod i att studenterna fick 

författa ett paper som vi sedan diskuterade i gruppen (med opponenter) och jag lämnade 

avslutningsvis skriftliga kommentarer.  

➢ Ansvaret för och undervisning på kursen Intercultural Studies Programme (ISP) som ges 

inom ramen för Internationella Samhällsvetarprogrammet. Det är en 30hp kurs, den ges på 

engelska och hälften av studenterna är utbytesstudenter. Mitt ansvarsområde sträckte sig 

alltifrån utveckling, administration och undervisning till examination. Det var mycket 

stimulerande att arbeta med denna kurs i och med att jag fick möjligheten att arbeta med 

studenter från olika länder, från Finland och Tyskland till USA, Kanada och Japan.  

➢ Ansvaret för och undervisning på en 7,5hp kurs om ”Migration/etnicitet och 

utlänningslagen”. Kursen läses av polisstudenter som studerar vid Växjö universitet. Jag 

utvecklade, administrerade, genomförde och examinerade kursen.  

➢ Undervisning i sociologi och kultursociologi på Välfärdsprogrammet och olika 

uppdragsutbildningar. Det handlade om föreläsningar och seminarier samt olika 

examinationsformer (papersskrivande, muntliga presentationer, studenterna fick i uppdrag 

att genomföra djupintervjuer etc.).  

➢ Handledning av studenter inom sociologi och kultursociologi på B, C och D-nivå. 

Sammanlagt rörde sig om ett 50-tal uppsatser. 

 

Uppsala universitet mellan 1999 och 2002 

Undervisning på distanskursen ”Kultur, kommunikation och etniska relationer” som 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet anordnade. Min undervisning innehöll 

moment om kulturteori, främlingsfientlighet, rasism, ungdomskulturer, organisationskulturer, 

integration och segregation och genomfördes i form av både föreläsningar och seminarier. 

Examinationen skedde genom skriftliga inlämningsuppgifter.  

 

Linköpings universitet, Campus Norrköping mellan mars 2001 och april 2002 

Mina främsta arbetsuppgifter vid LIU var forskning men en del av min anställning ägnades 

också åt undervisning och handledning på Samhälls- och kulturanalysprogrammet. Det 

handlade i första hand om föreläsningar och handledning av studenter.  

 

Södertörns högskola mellan maj 2002 och april 2005 

Undervisning på Europaprogrammet och sociologi (bl.a. på magisterprogrammet) inklusive 

handledning på C och D nivå var huvuddelen av verksamheten. En av de ansvariga för den 

internationella 7,5hp kursen Community Development där jag också undervisade i 

urbansociologiska teorier om storstädernas utveckling.  
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Polishögskolan i Stockholm mellan januari 2003 och maj 2016 

Huvudsakliga arbetsuppgifter bestod av undervisning om polisens lokala verksamhet 

(community policing), vikten av samverkan med andra myndigheter och medborgargrupper, 

om hatbrott (brott med främlingsfientliga, rasistiska och homofobiska inslag) samt om 

utlänningslagen (gränskontroll, asylfrågor och migration), ungdomskulturer, relationer mellan 

polis och ungdomar i mångkulturella miljöer och om radikalisering bland ungdomar med 

religiösa och politiska förtecken. 

Jag har också handlett och examinerat hundratals av studenternas examensarbete (motsvarande 

B-uppsats) samt hållit i enstaka kurser på vidareutbildningen (för verksamma poliser). Trots en 

enorm arbetsbörda, med upp till 430 studenter per termin, var det oerhört stimulerande och 

lärorikt att arbeta i denna miljö.  

Dessutom var jag Polishögskolans kontaktperson med och arbetade återkommande som lärare 

på Europeiska Polisakademin (CEPOL) med undervisning om community policing och urban 

violence mellan 2009 och 2016. 

 

Sociologiska institutionen, Stockholms universitet mellan april 2005 och augusti 2010 

➢ Ansvaret för och undervisning på Introduktionskursen i sociologi, vilket innebär planering, 

personalhandledning (doktorander som leder seminarier), undervisning, examination, 

omexamination.  

➢ Handledning av studenter på C och D nivå (ett 50-tal). 

➢ Examinator på C uppsatser mellan 2006 och 2008. 

➢ Undervisning på forskarutbildning i sociologi. 

➢ Seminarielärare på kursen om Social stratifiering under tre terminer.  

➢ Handledning av en doktorand, Jenny Kallstenius, som disputerade i januari 2011.  

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, fr o m augusti 

2010 

➢ Kursansvar, undervisning, handledning och examination på kursen Skola och det 

mångkulturella samhället (7,5hp).  

➢ Återkommande undervisning på kursen Sociala relationer som riktas till ett brett spektrum 

av lärarstudenter: förskollärarutbildning, grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i 

fritidshem, grundlärarutbildning mot f-3, 4–6, ämneslärarutbildning och ULV.  

➢ Handledning och examination av studenter som skriver självständigt arbete inom olika 

program samt masterstudenter. 

➢ Undervisning på en rad avancerade kurser (master och doktorandnivå) om vetenskaplig 

teori och etik i forskningen.  

➢ Handledning av doktorander: tre (Jenny Nilsson-Folke, Anna Ambrose och Gunnel 

Mohme) disputerade 2016–2017. Handleder för närvarande tre doktorander: Dennis Tajic 
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(huvudhandledare), Farhad Jahanmahan (huvudhandledare) och Sandra Karlsson 

(handledare). Samtliga skriver om nyanlända elever i utbildningssammanhang. Handleder 

också forskningsassistenten Carlos Rojas som arbetar inom ett av mina externt finansierade 

forskningsprojekt om barn och ungdomars uppväxtvillkor i strukturellt missgynnade 

områden.   

 

Övrig inomakademisk pedagogisk verksamhet 

I övrigt har jag hållit enstaka föreläsningar och presentationer av min forskning på en mängd 

lärosäten i Sverige: Lärarutbildningen i Växjö, Lärarutbildningen vid Södertörns högskola, f.d. 

Lärarhögskolan i Stockholm (återkommande gästföreläsare), pedagogiska institutionen vid 

Karlstads universitet (på deras forskarutbildning), Göteborgs universitet, Malmö högskola, 

Kalmar högskolan, Uppsala universitet, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 

mm. Om jag skulle räkna om alla dessa undervisningsinsatser till lektorstimmar skulle det röra 

sig om uppemot ca 100 lektorstimmar. 

 

Pedagogiska arbeten  

Några av mina böcker, rapporter och artiklar har använts eller används som obligatorisk 

kurslitteratur på en rad svenska lärosäten.  

Min avhandling Skolan mitt i förorten har varit kurslitteratur på en hel del pedagogiska och 

sociologiska utbildningar liksom på en rad lärarhögskolor under många år. F.d. LHS i 

Stockholm till exempel använde den som obligatorisk litteratur för alla studenter under det 

gemensamma första läsåret. Jag har också föreläst om boken på f.d. LHS under ett antal år. 

2004 köpte Stockholms stad 250 exemplar av boken och delade ut den på en konferens för 

politiker, skolchefer, rektorer och integrationsansvariga från Stockholms multikulturella 

områden.  

Rapporten Ungdom, Flyktingskap, Identitet har under många år använts som kurslitteratur på 

Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.  

Boken Varken ung eller vuxen har också använts vid ett flertal lärosäten.  

Artikeln ”Hate crimes against immigrants in Sweden and community responses”, publicerad i 

American Behavioral Scientist används som kurslitteratur i utbildningar som den europeiska 

polisakademin (CEPOL) anordnar samt i Polishögskolans grundutbildning.  

Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, som har tagit över en stor del av 

lärarutbildningen efter sammanslagningen med f.d. LHS, bestämde att rapporten Valfrihet, 

integration och segregation i Stockholms grundskolor, som jag har skrivit tillsammans med min 

doktorand Jenny Kallstenius skulle användas som obligatorisk läsning på de kurser de håller i 

för blivande lärare och pedagoger. Den första beställningen var på 1500 exemplar.  

Boken När marknaden kom till förorten har både omtalats i riksmedier (t.ex. SvD och TV4) 

och tagits som kurslitteratur på många lärosäten på såväl grund som på avancerade kurser (t.ex. 

på forskarutbildningen i pedagogik vid Karlstads universitet). Eftersom jag under ett antal år 

fick ersättning från ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige) för att mina 
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publikationer har kopierats i Danmark för undervisningsändamål, förmodar jag att någon/några 

skrifter användes även där som kurslitteratur.  

Forskningsöversikten ”Nyanlända och Lärande” (utgiven av VR 2010) samt boken ”Nyanlända 

och Lärande – mottagande och inkludering” (utgiven av Natur & Kultur i flera upplagor sedan 

2015) har varit ett stående inslag på många lärarutbildningar och fortbildningar runt om i landet.  

Boken ”Lärande, skola, bildning” (utgiven av Natur & Kultur i flera upplagor sedan 2010) som 

jag medverkar i med kapitlet Utbildning och mångkulturalitet – det globala samhället är också 

ett obligatoriskt inslag på flertalet lärarutbildningar i hela landet.  

Dessutom har ett antal av mina vetenskapliga artiklar på engelska använts som kurslitteratur på 

en del lärosäten.  
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FORSKNINGSSPRIDNING  

Att fortbilda verksamma skolchefer, rektorer och lärare samt att informera allmänheten och den 

egna forskningens målgrupper om resultaten av mina undersökningar samt om de analyser och 

erfarenheter jag har gjort har alltid varit ett prioriterat område i min verksamhet. För mig 

handlar det om att se till att ens forskning får ett reellt genomslag, sätter igång offentlig debatt 

och förhoppningsvis leder till förbättringar inom skolan. Att inte uppfatta forskningen som 

enbart ett medel för den egna intellektuella utvecklingen och karriären, utan som ett konkret 

bidrag till utvecklingen av gemensamma verksamheter, är således en viktig princip jag har 

anammat och ansträngt mig för att följa. Därför har jag ställt upp och hållit ca 400 offentliga 

föredrag, seminarier och fortbildningar med utgångspunkt i min forskning på olika konferenser, 

både vetenskapliga och för s.k. praktiker. Den senare kategorin omfattar rektorer, lärare, 

socialsekreterare, arbetsförmedlare, fritidsledare, ungdomar, poliser, föräldrar, anställda inom 

olika myndigheter, riksdagsledamöter, politiska partier, studentorganisationer etc. Vid sidan 

om att dessa möten har gett mig tillgång till ett stort nätverk runt om i landet, har de också varit 

en viktig input till min forskning, genom alla de kommentarer, frågor och kritik som framfördes. 

Och de har förvissat mig om att min forskning har bidragit till positiv utveckling på en hel del 

skolor samt gett mig ytterligare motivation att höja kvaliteten i mina undersökningar. Den 

undervisningserfarenhet man förvärvar genom dessa externa föreläsningar är enorm. Om jag 

skulle omvandla alla dessa föredrag till undervisningstimmar skulle det röra sig om uppemot 

800 lektorstimmar.  

Jag har under åren presenterat min forskning eller varit key-note speaker på en mängd 

internationella vetenskapliga konferenser, i bland annat New York, Washington, Boston, 

Maastricht, London, Rotterdam, Genève, Toronto, Melbourne, Trondheim, Åbo, Reykjavik, 

Sarajevo, Copenhagen, Riga, Tampere, Dublin, Amsterdam, Hannover, Paris, Brussels, New 

Orleans, Istanbul, Fort Lauderdale, Ghent, Hamburg, Tel Aviv, Brisbane, Glasgow, Zagreb, 

Kampala, Bergamo, Bonn, Honolulu, Vienna, Essen, Warsaw, Hong Kong, Helsingfors, Oslo, 

Stavanger, Saint Etienne, Dusseldorf, San Francisco etc.). 

Jag har haft ett hundratal medieframträdanden i Sverige (Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgs Posten, Stockholm City, Skolvärlden, 

Lärartidningen, Pedagogiska Magasinet, Vetenskapsradion, God morgon världen, P1, P3, P4, 

Kunskapskanalen, Lilla Aktuellt, Re:Agera, ABC Stockholm, Rapport, TV4, Uppdrag 

Granskning, Skolfront, UR mm.) och utomlands (Australia, Finland, Danmark, USA, Latvia, 

Bosnien, Frankrike, Tyskland, Österrike). 
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PRISER OCH UTMÄRKELSER 

➢ I februari 2006 fick jag Segerstedtspriset för bästa artikeln i tidskriften Sociologisk 

Forskning under 2005. Den prisbelönta artikeln var: ”Den etnifierade urbana fattigdomen 

och välfärdsstatens reaktioner”, (nr.4/05). 

➢ Artikeln Samtida berättelser om det förflutnas sanningar, belönades med 4000 kronor i 

HSFR:s (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) essätävling Candide och 

Pangloss: Med vems ögon betraktar vi samtiden? och valdes att som en av de bästa 

publiceras i HSFR:s bokserie Brytpunkt (1999).  

➢ I samband med att tidskriften Pedagogiska Magasinet firade tioårsjubileum utsågs den mest 

uppmärksammade artikeln för varje år och återpublicerades i ett jubileumsnummer i januari 

2006. Min artikel ”Förändring är allas ansvar” utsågs till den mest uppmärksammade i 

tidskriften under 2003. Tidskriften ges ut med fyra nummer per år och har en upplaga på ca 

220 000 ex per nummer. 
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